Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 4 2021
Vi fik indviet vores nye værk den 14. november og rigtig mange forbrugere var med til indvielsen og
fremvisningen af værket, det er bestyrelse og ansatte meget glade for.
Vi er blevet opfordret af forbrugere som ikke kunne nå at komme forbi, om at holde et åbent husarrangement og det gør vi selvfølgelig meget gerne, mere om dette i det nye år.
Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2022 og vi kan allerede nu sige at vores varmepris bliver betydelig
lavere i 2022, når vores revisor har de sidste detaljer på plads og det bliver sendt til Energistyrelsen senest
den 31. december, vil det blive sendt ud til vores forbrugere. Budgettet er kun baseret på produktion af
varme på vores nye værk samt reservekraft med naturgas som backup.
Vores regnskab for 2021 er også ved at kunne afsluttes og her viser det pt at der er overdækning, som vil
betyde en ikke uvæsentlig tilbagebetaling til os forbrugere i det nye år, årsagen til overdækningen skyldes
helt driften af anlægget herunder ibrugtagning af vores nye flis kedel, høje elpriser selv om vi har måtte
dele med HB og sidst men ikke mindst vores aftale om reservekraft.
Vores aftale med Hashøj Biogas (HB) udløber den 31.12.2021, vi fik en henvendelse fra HB i oktober hvor de
ønskede en forlængelse af aftalen om levering af biogas, det takkede vi nej til, da vi jo havde bygget vores
nye værk og fået godkendelser om varmeproduktion på varmepumpe samt flis kedel. HB spurgte så
efterfølgende om vi kunne modtage biogas til elproduktion og varmen derfra kunne så eventuelt nedkøles,
en biogas til afkølingspris, en tidligere anvendt pris, som vi anvendte med de tidligere ejere af HB, men som
HCS aldrig har ville godkende, det ville de først nu.
Vi har besluttet at modtage biogas i 2022, dog kun i omfang som vores lille Jenbacher motor kan anvende,
til en meget reduceret pris.
Anvendelse af biogas i begrænset omfang har og får ikke indflydelse på varmeprisen i 2022, men
overskuddet ved dette, vil overføres direkte som overdækning til alle forbrugere i januar 2023.
Vi udsender årets sidste nyhedsbrev lige op til nytårsaften, hvor vi jo kan sætte tal på varmeprisen samt
tilbagebetalingen til alle os forbrugere.
Vi ønsker alle forbrugere, medarbejdere og leverandører, en god jul.

På bestyrelsens vegne
Ole Worm.

